
 

 
Návod k obsluze – Lanaform Visage + 
Děkujeme, že jste si vybrali LANAFORM «Visage +», přístroj nové 
generace v péči o obličej určený pro domácí použití. Přístroj 
LANAFORM »Visage +» nabízí jedinečné a silné regenerační 
působení, v jehož důsledku bude vaše pleť vypadat mladší. 
Kromě toho přístroj Visage + pomáhá posilovat jemná vlákna tkání 
vaší pleti. Stimuluje krevní oběh, pomáhá vyživit, hydratovat a 
okysličit tkáně vaší pleti a dát Vašemu obličeji svěží a jasný vzhled,  
Přístroj je ergonomický a funguje efektivně s 2 bateriemi AA 
(nejsou součástí dodávky). 
 
Popis přístroje: 
1. Filtr 
2. Kryt baterie 
3. Aplikační část přístroje 
4. On / off tlačítko 
 

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Před použitím přístroje LANAFORM «Visage +» prosím pozorně 
přečtěte návod k použití, zejména níže uvedené základní 
bezpečnostní pokyny.  
S cílem zabránit nebezpečí popálení, zásahu elektrickým proudem 
či jiným zraněním: 
1. Přístroj Visage + používejte pouze pro jeho zamýšlené použití, 
které je popsáno v tomto návodu. 
2. Tento přístroj není určen pro použití osobami s omezenými 
tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí), 
nebo lidmi bez zkušeností či znalostí produktu. Pokud by měly tyto 
osoby přístroj užívat, musí se tak dít pouze po předchozím poučení 
o používání a v každém případě za dozoru osoby zodpovědné za 
jejich bezpečnost. Děti by měly být dozorem, aby si nehrály s 
přístrojem. 
3. Nepoužívejte příslušenství, které není součástí dodávky přístroje 
ani doporučeno výrobcem. 
4. Pokud přístroj LANAFORM «Visage +» nefunguje správně 
v důsledku pádu, namočení do vody či jiného poškození, je třeba 
provést opravu a revizi přístroje. Za tímto účelem kontaktujte servis 
prostřednictvím prodejce přístroje. 
 5. Nepoužívejte přístroj LANAFORM «Visage +» před spaním. 
Masáž má stimulující účinek, který může mít za následek delší 
dobu usínání.  
6. Nikdy nepoužívejte přístroj v prostoru, v němž jsou použity 
aerosolové výrobky (spreje), 
nebo je podáván kyslík. 
7. Před použitím přístroje se ujistěte, že přístroj není poškozen. 
8. Přístroj LANAFORM «Visage +»  je určen pouze pro domácí 
použití, nikoli pro profesionální užití.  
9. Pokud přístroj používáte, udržujte jej celou dobu v pohybu. 
10. Pro udržení správného sacího výkonu je nezbytné pravidelné 
čištění filtru. 
11. Přístroj není vodotěsný a neměl by být používán ve sprše. 
12. Používejte přístroj LANAFORM «Visage +» pouze na čistou a 
suchou pokožku. 
13. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. 
14. Nikdy nepoužívejte spotřebič poté, co byl ponořen do vody. 
15. Neprovozujte přístroj pod pokrývkou nebo polštářem. Mohlo by 
dojít k přehřání přístroje a úrazu či škodě zaviněné el. proudem. 
16. Do otvoru přístroje nevkládejte žádné předměty! 
17. Pokud máte obavy o své zdraví, poraďte se před prvním 
použitím přístroje se svým lékařem. 
18. Pokud při používání přístroje máte pocit bolesti, ihned jej 
přestaňte používat a 

poraďte se se svým lékařem. 
19. Nepoužívejte výrobek přímo na zanícená místa, otoky nebo 
kožní vyrážky. 
20. Používání přístroje po dlouhou dobu bez přerušení může 
způsobit jeho přehřátí a zkrátit jeho životnost. Proto doporučujeme 
používat přístroj po dobu 10 minut a pak jej před dalším použitím 
nechat vychladnout. 
 

2. PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE PRO POUŽITÍ: 
• Před manipulací s bateriemi se ujistěte, že máte suché ruce. 
 • Umístěte 2 AA baterie (nejsou součástí dodávky) do přístroje 
podle indikované pozice pólů. 
 
      3. POUŽITÍ PŘÍSTROJE 
Chcete-li získat lepší výsledky, odstraňte před použitím přístroje 
všechny zbytky make-up z pleti a vyčistěte a vysušte tvář. 
Používejte «Visage +» denně (po dobu cca 10 min.) ráno nebo 
večer, ne však v době těsně před spaním. 
Pro dosažení optimálních výsledků, doporučujeme před zahájením 
používání přístroje použít na obličej a krk krém nebo pleťové mléko 
specielně určené proti stárnutí pleti. 
Stiskněte tlačítko ON / OFF pro aktivaci přístroje. 
Pohybujte přístrojem jemně od středu k vnějším okrajům obličeje 
podle 
následujících pokynů: 
A. Použití od brady k oblasti spodní části ucha. 
B. Použití od brady k oblasti horní části ucha. 
C. Použití z koutku úst do oblasti kotlet. 
D. Použití pod nosem k oblasti kotlet. 
E. Použití z koutku úst k oblasti strany nosu. 
F. Použití ze strany nosu na lícní kosti. 
G. Použití od zdola nahoru v oblasti čela. 
H. Použití od zdola nahoru v oblasti krku. 
I. Použití od spodní části k horní části oka. Při použití přístroje 
v oblasti očí zachovejte bezpečnou vzdálenost od očí, aby nedošlo 
k poranění oka. 
J. Použití od středu nosu k okraji oka. Při použití přístroje v oblasti 
očí zachovejte bezpečnou vzdálenost od očí, aby nedošlo 
k poranění oka. 
 
4. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ: 
• Očistěte gumovou špičku po každém použití. Použijte suchý 
hadřík k odstranění všech zbytků krému. 
• K čištění přístroje stačí vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte 
prostředky obsahující alkohol a aceton nebo abrazivní prostředky! 
Čištění filtru: 
Krok 1: Vyjměte gumovou špičku. 
Krok 2: Vyjměte pinzetou ochranný filtr (malý bílý kryt) a otočte 
přístroj, abyste mohli vyjmout ( získali do ruky) malý kovový filtr. 
Oba filtry opláchněte a vyčistěte. 
Krok 3: Filtry otřete ručníkem do sucha a umístěte je zpět do 
přístroje. 
1 Ochranný filtr; 2 Filtr 
Poznámka: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o malé části, dávejte pozor, aby 
Vám filtr a jeho kryt při čištění někam nezapadly.  
Mimo užívání ukládejte přístroj do úložného boxu/krabice. 
 
5. ÚDRŽBA A VÝMĚNA: 
Pokud sací síla přístroje klesá a není dostačující pro použití, 
vyměňte baterie. 
Slabý sací výkon přístroj může být způsoben i ucpaným filtrem. 
Zkuste vyčistit filtr a použít přístroj znovu. 
Filtr v přístroji je třeba pravidelně čistit. 
 
 



6. PORADENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: 
Všechny obaly jsou složeny z materiálů, které nepředstavují žádné 
nebezpečí pro životní prostředí a které mohou být ukládány do 
tříděného odpadu. Karton může být zlikvidován jako papírový 
odpad určený pro recyklaci, balicí folie jako plastový obal. 
Likvidaci samotného přístroje proveďte ekologicky a v souladu se 
zákonem. Nejdříve z něj však vyjměte baterii a předejte ji na 
určené místo dle vašich místních zvyklostí. 
Varování: Použité baterie by nikdy neměly být likvidovány spolu 
s běžným domovním odpadem! 
 
Datum poslední změny: 8. 7. 2020 

 

Záruka: 
- Boneco CR, s.r.o. (dále jen ručitel) se sídlem v Polné poskytuje 
záruku na kvalitu zařízení, které distribuuje (dále jen zařízení), ke 
kterému jsou připojeny provozní pokyny k těmto záručním 
podmínkám. 
- Výrobce ručí v rámci záruky, že je zařízení bez fyzických a 
právních vad. 
- Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 měsíců 
pro komerční použití. 
- Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady 
způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto zařízení. 
- Záruka se nevztahuje na: 
a) části vystavené přirozenému opotřebení 
b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení způsobené 
uživatelem 
c) poškození a závady způsobené: 
- nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, údržbě nebo 
skladování 
- nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny 
- používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které nejsou 
doporučeny Ručitelem 
- svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené 
uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc (povodeň, oheň nebo 
blesky atd.) 
d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo jeho 
neprovedením 
- Záruka poskytnutá na Zařízení zaniká, pokud jakékoliv 
neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním střediskem 
nebo Kupujícím zařízení) provedou opravy, úpravy nebo změny ve 
struktuře Zařízení. Identifikace poškození pečetí, štítků nebo jiných 
bezpečnostních prvků nebo jejich rozmazání, které znemožňuje 
čtení informací, které jsou na nich obsaženy, lze považovat za 
pokus o neoprávněné zásahy do zařízení neoprávněné osoby a jako 
výsledek vyprší platnost záruky. 
- Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná osoba“) je 
povinna bez zbytečného odkladu nahlásit odhalení vady Zařízení. 
- Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat prostřednictvím 
obchodu, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele (kontaktní 
údaje jsou níže). 
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde 
byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele (kontaktní údaje jsou 
níže). 
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde 
byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele. Zařízení by mělo být 
v obalu, který jej chrání před mechanickým poškozením během 
přepravy. 
- Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 pracovních dnů 
ode dne doručení vadného Zařízení do servisu Ručitele. 
- O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze Ručitel. 
- V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají 
majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné vybavení nebo části 
vyměněné během opravy jsou ve vlastnictví Ručitele. 

- Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v provozní 
příručce, které je uživatel povinen provádět na vlastní náklady (např. 
výměna spotřebního materiálu, čištění, odstranění vodního kamene, 
praní, kalibrace atd.) 
- V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědné osobě 
účtovány náklady spojené s její přepravou a kontrolou. 
- Zařízení předložené k opravě musí být úplné (tj. musí obsahovat 
všechny prvky původně obsažené v soupravě). K opravě se smí 
přijímat pouze čistá a suchá zařízení zbavená tekutin. Servis si 
vyhrazuje právo účtovat příjemci náklady na uvedení zařízení do 
stavu, který splňuje požadavky na přijetí na servis. Cena je 
ekvivalentní jedné pracovní hodině servisního zaměstnance. 
- Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad o 
nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně razítka obchodu a data 
nákupu); jasný a přesný popis závady včetně jejího původu a 
pozorování; Autorizované údaje; jméno a příjmení, adresa, telefonní 
číslo nebo e-mailová adresa. Stížnosti, které neobsahují žádný 
z prvků uvedených v této části, se považují za nepodané, dokud 
nebudou odstraněny nedostatky. 
- Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se použijí 
ustanovení občanského zákoníku. 
- Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího 
vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodaného zboží. 
 
Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky 
 
 
………………………………………………………………………… 
Podpis kupujícího 

 

 
 

Distributor pro ČR a SR: 

 
Na Podhoře 185 

588 13 Polná 
Tel: 774 162 396 

e-mail: info@boneco-cr.cz; objednavky@boneco-cr.cz 
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